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Riktlinje för medboende
Bakgrund
Den 1 november 2012 kompletterades 4 kap. 1b § socialtjänstlagen (SoL) med en
bestämmelse som innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i skälig
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. (Kompletteringen finner
man under SoL 4 kap. 1c §). Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har
sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret
dessförinnan har sammanbott. Bestämmelsen gäller oavsett om maken eller sambon
har behov av boende i särskild boendeform eller inte.
Bestämmelsen är tillämplig för sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5
§ SoL, det vill säga särskilda boende för äldre. Den är inte tillämplig för boende som
regleras i 5 kap. 7 § SoL för personer med funktionshinder inte heller för bostad med
särskild service enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Syfte
Syftet med riktlinjer för parboende är att det ska bli tydligt för medborgaren i Alingsås
kommun när man kan bli medboende och vilka regler som gäller för den medboende
i särskilt boende i Alingsås kommun. Handläggning och beslut om rätten till
medboende samt regler för den medboende i särskilt boende, ska följa den
vägledning som socialstyrelsen utgivit september 2013.

Tillämpningsområde
Riktlinjerna gäller särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5§ SoL. Riktlinjen gäller i de
fall då endast den ena parten har biståndsbeslut om särskilt boende.
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Definitioner
Äldre – en person över 65 år.
Parboende – när båda i ett par har biståndsbeslut om särskilt boende och detta
verkställas på samma boende.
Medboende – den person som flyttar till sin make/maka på ett särskilt boende utan
att själv ha bistånd till insatsen.
Make/partner– könsneutralt, avser både make/maka. I lagstiftningen jämställs gifta
makar med sammanboende par som stadigvarande sammanbott och har gemensamt
hushåll.
Bestämmelser för medboende
Vem kan vara medboende?
Det krävs att:
 ena parten beviljats bistånd av boende i form av särskilt boende
 att båda parter vill fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende
 att den sökande till särskilt boende är en person som är över 65 år eller äldre
 medboende kan inte erbjudas på demensboende
 medboende har inget eget hyreskontrakt och ska fylla i blanketten
”Överenskommelse om avstående från besittningsskydd” som skickas till
hyresnämnden.
Hur kan boendet utformas?
 Alingsås finns lägenheter för parboende på Brunnsgården, Brunnen,
Bjärkegården och Tuvegården. Här finns lägenheter med 2 rum som
möjliggör boende i samma lägenhet. I övrigt kommer par erbjudas varsin
lägenhet med 1 rum, eftersom lägenheternas utformning gör det olämpligt för
två personer att bo i samma lägenhet. Intentionen är att lägenheterna ska
ligga i angränsning till varandra. Om inga lediga lägenheter finns bredvid
varandra, kommer paret erbjudas de lägenheter som finns med möjlighet att
byta lägenhet när angränsande lägenhet blir ledig.
 Möjlighet att provbo under 3 månader ges för medboende, de två första
månaderna är hyresfria. Den provboende rekommenderas behålla sin
ordinarie bostad under denna period ifall hen ångrar sig.
 Den medboende står själv för möblering av sin del av lägenheten, även egen
säng och övrig utrustning.
Villkor för medboende
 Medboende som inte ansökt eller beviljats några biståndsinsatser för egen del
har inte rätt till några insatser i det särskilda boendet och omfattas inte av
avgiftsreglerna enligt socialtjänstlagen. Regeringen påtalar vikten av att

informera om olika konsekvenser för i första hand den medboende som flyttar
till ett särskilt boende.

Villkor för medboende utan beviljade biståndsinsatser
Kost
Lägenheterna har kyl/frys och kokplatta som möjliggör tillagning av enklare måltider,
men inte fullvärdig kost. Den medboende erbjuds därför måltidsabonemang till
samma avgift som de boende på det särskilda boendet.

Städ
Om den medboende bor i egen lägenhet så sköter hen städningen själv. Om den
medboende bor i samma lägenhet som den person som har ett biståndsbeslut
fördelas städinsatserna mellan vårdpersonalen och den medboende.
Tvätt
Den medboende sköter sin egen tvätt. Tvätten sköts i befintliga tvättrum i boendet
eller på annat sätt.
Dokumentation
Regler för dokumentation under genomförande av beslutade insatser avser inte den
medboende personen.
Villkor för medboende med beviljade biståndsinsatser
Beviljad måltidsservice och/ eller hjälp med övriga måltider
Den medboende tillhandahålls den kost som serveras på boendet och betalar för
måltidsabonnemang utan momspåslag.
Beviljad städinsats
Det särskilda boendets personal utför den beviljade insatsen.
För den medboende gäller avgift enligt ordinarie hemtjänsttaxa.
Beviljad tvättinsats
Det särskilda boendets personal utför den beviljade insatsen.
Avgift enligt ordinarie hemtjänsttaxa.
Övriga beviljade insatser som personlig omvårdnad, ledsagning och inköp.
Det särskilda boendets personal utför personlig omvårdnad.
Ledsagning och inköp sköts av det särskilda boendets personal
Avgift enligt ordinarie hemtjänsttaxa.

Dokumentation
Regler för dokumentation under genomförande av beslutade insatser avser inte den
medboende personen. Om den medboende har egna beslutade biståndsinsatser
som utförs i det särskilda boendet sker dokumentationen i egen personakt. Däremot
kan de medboende i vissa situationer behöva omnämnas i den andra personens
dokumentation.
Överklagande
Det är endast den som söker bistånd i form av särskilt boende som kan överklaga ett
eventuellt avslag om beslut om medboende.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Det särskilda boendets sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast är ansvarig för
HSL-insatser och delegerade HSL-insatser utförs av det särskilda boendets personal.
Villkor för hyresavtal för medboende
Ansökan om avstående från besittningsskydd görs hos hyresnämnden i varje enskilt
fall för den medboende.
Den medboende kan när som helst under tiden hen har kontrakt som medboende
själv ansöka om eget särskilt boende och få behovet utrett på sedvanligt sätt.
Vid ändrade förhållanden för den parten som har beslut om särskilt boende, så
behovet av särskilt boende ej längre föreligger, upphör medboendes absoluta rätt till
lägenhet på det särskilda boendet, enligt det särskilda kontraktstillägg som den
medboende skrivit på. Den tidigare medboende har 3 månaders uppsägningstid och
bör därför vara aktivt bostadssökande redan från inflyttningen och under tiden
medboendet pågår.
Om personen som tidigare varit medboende lämnar in en ansökan, görs en utredning
för att se om hennes/hans behov har förändrats och har rätt till särskilt boende. Om
den medboende beviljas bistånd i form av särskilt boende kan den medboende bo
kvar med eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut.

